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BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Директива 2009/81/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324
Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Невелин Петров, Република България
1092, София, Тел.: 02 9220655, E-mail: n.n.petrov@mod.bg, Факс: 02 9222969
Място/места за контакт: Дирекция Общестени поръчки в отбраната
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mod.bg.
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/.
Електронен достъп до информация: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019- 104.

I.1)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

I.2)

Основна дейност
Отбрана

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Доставка на материални средства и изделия за ядрена, химическа, биологическа защита и
екология (ЯХБЗ и Е)

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка  
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите: 
Доставките да бъдат изпълнени до военни формирования /в.ф./ 52370-Негушево, 42600-
Мусачево и 34750-Карлово. 
Код NUTS: BG412, BG42

II.1.2)

Информация относно рамковото споразумениеII.1.3)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
Кратко описание на поръчката или покупката/итеІІ.1.4)

https://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=1003953&_ga=GA1.2.687751661.1581347821&__cfduid=d37bb232152128caa8ff61e0277e8e7581610022398&_gid=GA1.2.368328653.1610022400&PHPSESSID=842360c255dbc3203dc2a7e609cf3edc&header=&header=print
mailto:n.n.petrov@mod.bg


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Сключване на рамкови споразумения за доставка на материални средства и изделия за ядрена,
химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е), по обособени позиции, както следва:
1.Обособена позиция №  1: Доставка на общовойскови противогаз филтриращ - рамково
споразумение. 2. Обособена позиция № 2: Доставка на дихател за общовойскови противогаз
филтриращ - рамково споразумение. 3. Обособена позиция №  3: Доставка на детекторна
хартия - рамково споразумение. 4. Обособена позиция №  4: Доставка на индивидуален
защитен пакет - рамково споразумение. 5. Обособена позиция № 5: Доставка на изолиращо
защитно облекло - рамково споразумение. 6. Обособена позиция № 6: Доставка на защитен
комплект за еднократна бойна употреба - рамково споразумение. 7. Обособена позиция № 7:
Доставка на индивидуален дозиметър - рамково споразумение. 8. Обособена позиция №  8:
Доставка на станция за ядрено, химическо и биологическо обеззаразяване - рамково
споразумение.
Общ терминологичен речник (CPV)
35000000

Описание:
Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване 

ІІ.1.5)

Обща крайна стойност на поръчката/итеII.2)
Обща крайна стойност на поръчката/итеІІ.2.1)
Стойност
1534259.4 BGN с ДДС 20%

Вид процедураІV.1)
Вид процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)
Критерии за възлагане
Най-ниска цена

ІV.2.1)

Информация относно електронен търгІV.2.2)
Използван е електронен търг
НЕ
Административна информацияІV.3)
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя
21-39-129

ІV.3.1)

Предишни публикации относно същата поръчка
ДА

ІV.3.2)

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2019/S 251 - 622753 от 31.12.2019 г. 

Поръчка №: УД-03-71/15.12.2020 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената
позиция: Доставка на детекторна хартия
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
Дата на решението за възлагане на поръчкатаV.1)



08.10.2020 г. 
Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за
възлагане на поръчката
„ЛОМИНИ“ ООД, ул. Васил Кънчев № 26, вх. Г, ет. 4, офис 20, България 1510, София, Тел.:
02 9883537, E-mail: lomini@lomini.com, Факс: 02 9866224

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 139376.4 BGN с ДДС 20%
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Поръчка №: УД-03-72/15.12.2020 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената
позиция: Доставка на изолиращо защитно облекло
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
Дата на решението за възлагане на поръчката
08.10.2020 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за
възлагане на поръчката
„Дрегер Сейфти България“, Бул. Джеймс Баучер, №  2, България 1164, София, Тел.: 02
9634366, E-mail: evgeni.pantschev@draeger.com, Факс: 02 9630098

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 38313 BGN с ДДС 20%
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Поръчка №: УД-03-73/15.12.2020 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената
позиция: Доставка на защитен комплект за еднократна бойна употреба
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
Дата на решението за възлагане на поръчката
08.10.2020 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за
възлагане на поръчката

V.3)

mailto:lomini@lomini.com
mailto:evgeni.pantschev@draeger.com


„ЛОМИНИ“ ООД, ул. Васил Кънчев, № 26, вх. Г, ет. 4, офис 20, България 1510, София, Тел.:
02 9883537, E-mail: lomini@lomini.com, Факс: 02 9866224
Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 248640 BGN с ДДС 20%
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Поръчка №: УД-03-70/15.12.2020 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената
позиция: Доставка на индивидуален дозиметър
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
Дата на решението за възлагане на поръчката
08.10.2020 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за
възлагане на поръчката
„ЛОМИНИ“ ООД, ул. Васил Кънчев № 26,вх. Г, ет.4, офис 20, България 1510, София, Тел.: 02
9883537, E-mail: lomini@lomini.com, Факс: 02 9866224

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 855930 BGN с ДДС 20%
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
НЕ

Поръчка №: УД-03-74/15.12.2020 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената
позиция: Доставка на станция за ядрено, химическо и биологическо обеззаразяване.
Възложена е поръчка/обособена позиция
ДА
Дата на решението за възлагане на поръчката
08.10.2020 г. 

V.1)

Информация относно офертитеІV.2)
Брой на получените оферти
1
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за
възлагане на поръчката
„ЛОМИНИ“ ООД, ул. Васил Кънчев № 26, вх. Г, ет.4, офис 20, България 1510, София, Тел.: 02
9883537, E-mail: lomini@lomini.com, Факс: 02 9866224

V.3)

Информация относно стойността на поръчкатаV.4)
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 252000 BGN с ДДС 20%
Информация относно възлагането на подизпълнителиV.5)
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

mailto:lomini@lomini.com
mailto:lomini@lomini.com
mailto:lomini@lomini.com


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

Информация относно средства от Европейския съюзVI.1)
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз
НЕ
Допълнителна информация
По обособена позиция № 1 „Доставка на общовойскови противогаз филтриращ“ е сключено
Рамково споразумение № УД-03-78/16.12.2020, но договор за възлагане на поръчка към датата
на изпращане на настоящото обявление все още не е сключен; По обособена позиция №  2
„Доставка на дихател за общовойскови противогаз филтриращ“ е сключено Рамково
споразумение №  УД-03-79/16.12.2020, но договор за възлагане на поръчка към датата на
изпращане на настоящото обявление все още не е сключен; По обособена позиция №  3
„Доставка на детекторна хартия“ е сключено Рамково споразумение № УД-03-67/08.12.2020, и
договор за възлагане на поръчка №  УД-03-71/15.12.2020; По обособена позиция №  4
„Доставка на индивидуален защитен пакет“ е сключено Рамково споразумение №  УД-03-
66/08.12.2020, но договор за възлагане на поръчка към датата на изпращане на настоящото
обявление все още не е сключен; По обособена позиция №  5 „Доставка на изолиращо
защитно облекло“ е сключено Рамково споразумение №  УД-03-68/08.12.2020, и договор за
възлагане на поръчка №  УД-03-72/15.12.2020; По обособена позиция №  6 „Доставка на
защитен комплект за еднократна бойна употреба“ е сключено Рамково споразумение №
УД-03-65/08.12.2020, и договор за възлагане на поръчка №  УД-03-73/15.12.2020; По
обособена позиция №  7 „Доставка на индивидуален дозиметър“ е сключено Рамково
споразумение №  УД-03-64/08.12.2020, и договор за възлагане на поръчка №  УД-03-
70/15.12.2020; По обособена позиция №  8 „Доставка на станция за ядрено, химическо и
биологическо обеззаразяване“ е сключено Рамково споразумение №  УД-03-63/08.12.2020, и
договор за възлагане на поръчка № УД-03-74/15.12.2020;

VI.2)

Процедури по обжалванеVI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Дата на изпращане на настоящото обявление
06.01.2021 г. 

VI.4)

mailto:cpcadmin@cpc.bg

